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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 

ข้ันตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
(Guidelines for attending the 2022 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders via Electronic Means (E-AGM) 

วิธีใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขั้นตอน 

การย่ืนแบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

  

1. ย่ืนแบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เขา้ไปท่ี  ที่  https://inet.inventech.co.th/CKP173054R  

    หรือสแกน QR Code น้ี เพ่ือเขา้สู่ระบบและดาํเนินการตามขั้นตอนดงัภาพ  

2.  สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคาํร้องจะเปิดให้ดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 18 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 

26 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

3.  ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) 

โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใช ้Username และ Password ท่ีไดรั้บและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

 การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท 

หากกรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั สามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ มายงั

บริษทั ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษทัภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายกาํกบัดูแล/นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เลขท่ี  587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั  

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนงัสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคาํร้อง 

3 กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง 

4  เพ่ือยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุม 

 5 กดปุ่ ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 

 6 รออีเมลจากเจา้หนา้ท่ีแจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุมและ Username 

& Password 

 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

ข้ันตอนการย่ืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

https://inet.inventech.co.th/CKP173054R
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หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

ให้บริการระหว่างวนัท่ี 18 - 26 เมษายน 2565  เวลา 08.30-17.00 น. 

(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

02 – 931 - 9800 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก ์URL สาํหรับเขา้หอ้งประชุมท่ีไดรั้บจากอีเมล 

 2 นาํ Username และ Password มากรอก หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

3 กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

4 กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนบัเขา้องค์

 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 

3 กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม              

(ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือ 

ผลคะแนนของท่านจะถูกนาํไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถ

แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 

2 เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีไดท้าํการเลือก

 

ข้ันตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรือสัญลกัษณ์ 

การพิมพค์าํถาม 1 

เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามคาํถาม 

การส่งขอ้ความเสียง 2 
เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามคาํถาม 

เม่ือตอ้งการหยดุ อดัเสียงให้กดท่ีสัญลกัษณ์การบนัทึกเสียง 

พิมพค์าํถามแลว้ กด “ส่ง”   

กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลกัษณ์ 
จากนั้นทาํการพูดคาํถามท่ีตอ้งการถาม 

กดปุ่ ม “ส่งคาํถาม” หรือสัญลกัษณ์ 



- 69 - 
 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

คู่มือการใชง้าน 

ย่ืนแบบคาํร้องผา่น e-Request 

1 คู่มือการใชง้าน 

ระบบ Inventech Connect 

2 

หมายเหตุ  การทาํงานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของ 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปน้ี

ในการใชง้านระบบ 

 1.  ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนาํ 

 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เนต็ท่ีแนะนาํ) 

 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เนต็ท่ี 1.0 Mbps 

 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เนต็ท่ี 0.5 Mbps 

2.  อุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านได ้

 - โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฎิบติัการ iOS หรือ Android 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ ระบบปฏิบติัการ Windows หรือ Mac 

3.  อินเทอร์เนต็เบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะนาํ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
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ผงัแสดงขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 

 

 

  

 

  

เจา้หนา้ท่ีพิจารณา 

อนุมติัคาํร้อง 

แจง้ผลการอนุมติัผ่านอีเมลและนาํส่งลิงก ์

สาํหรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  

(e-Voting) 

 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถ้ือหุ้นว่าไดรั้บแบบคาํร้อง 

และกาํลงัดาํเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนน้ีจาํนวนหุ้นของผูถ้ือหุ้นถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

ผูถ้ือหุ้นแกไ้ขและส่งเอกสาร 

เพ่ิมเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้การปฏิเสธแบบคาํร้อง 

ไม่ผา่นการอนุมติั ผา่นการอนุมติั 
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หมายเหต ุ

1. กรณีรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มากกว่า 1 คน 

-  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลบับญัชี" โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงัถูกนบัเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

-  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซ่ึงระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบ

ฉนัทะออกจากการประชุมสาํหรับวาระท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนเสียง 

 

กรอกขอ้มูลสาํหรับย่ืนแบบคาํร้อง 

(e-Request) 

ส่งแบบคาํร้อง 

ผูถ้ือหุ้นสแกน QR code จากหนงัสือเชิญประชุมหรือเขา้ไปท่ี 

เวบ็ไซต ์ https://inet.inventech.co.th/CKP173054R 

https://inet.inventech.co.th/CKP173054R

